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Plano de atividades a desenvolver nas AAAF/CAF de 14 de novembro a 16 de dezembro de 2022 
 

EB ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA 

HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO  

PAÍS 
ÁREA A 

TRABALHAR 
ATIVIDADE 

OBJETIVOS 

Ucrânia 

Artesanato 

Criação de pessankas 

(Elaborado com massa modular, 

e tinta guache de várias cores).  

As pessankas simbolizam a 

vida, a saúde e a 

prosperidade. O objetivo é dar 

a conhecer às crianças esta 

arte tradicional da Ucrânia e 

respeitar as tradições, assim 

como o artesanato da mesma.  

Atividades 

Desportivas 

Jogo vichibali; koldúnchiki, 

elástico amarelinho (comestível 

ou não). 

(Atividades praticadas na Ucrânia 

regularmente). 

Novos jogos e atividades 

físicas de outros países para 

novos conhecimentos e 

aprendizagens, tanto 

fisicamente, como na 

expressão motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datas 

Comemorativas 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Nacional da Língua Gestual 

Portuguesa 

(Aprendizagem de algumas 

palavras na língua gestual). 

 

 

Promover a língua gestual 

portuguesa e garantir o 

respeito dos direitos das 

pessoas surdas. 

Dia Mundial do Pijama 

(Coreografia de dança e da 

música do Dia Nacional do 

Pijama; Conto de história). 

 

Sensibilização para o direito 

de todas as crianças 

crescerem no seio de uma 

família, especialmente as 

crianças que, por diversas 

razões, estão separadas das 

suas famílias biológicas. 
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Datas 

Comemorativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAF Olímpico 

(Jogo de estafetas; Basquetebol; 

Futebol; Jogo da raposa; Jogo da 

pedra, papel ou tesoura). 

Promover atividades que 

envolvam destreza física e 

coordenação motora;  

Dia Mundial do Cinema 

(Visualização de um filme à 

escolha das crianças). 

Aprender palavras em outros 

idiomas; dar oportunidade às 

crianças de acesso ao 

conhecimento da linguagem 

audiovisual; apresentar o 

cinema aos estudantes como 

sendo uma fonte de cultura. 

Vamos enfeitar o Natal na 

nossa escola! 

(Enfeites e decorações de Natal 

no recinto escolar, com 

montagem de árvore de natal, 

luzes, fitas e bolas vermelhas.) 

Conhecer o significado e a 

origem do Natal, bem como 

seu verdadeiro sentido. 

Estimular o respeito a crenças, 

religiões, símbolos e 

sentimentos individuais de 

cada um. Identificar os 

símbolos do Natal. 

Contos Natalícios 

Motivar as crianças a ler 

diariamente, quer seja por 

prazer, para estudar ou 

mesmo para informação. 

Sessão Fotográfica Natalícia 

Deixar uma recordação do 

Natal de 2022 às crianças e 

encarregados de educação.  

Confeção de Bolachas 

Natalícias 

(Moldadas com formas de Natal 

(ex: árvores, estrelas e sinos). 

Estimular a criatividade das 

crianças na confeção das 

bolachas saudáveis natalícias. 
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Datas 

Comemorativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Internacional dos Direitos 

Humanos  

(Cartazes sobre os direitos 

humanos para afixar no portão da 

escola). 

Enaltecer os direitos humanos 

e promover junto das crianças 

o respeito pelos mesmos. 

Sensibilizar os encarregados 

de educação com os cartazes 

afixados no portão. 

Dia Internacional da 

Solidariedade Humana  

(Vídeo solidário) 

Vídeo solidário para crianças 

da Ucrânia, legendado em 

língua ucraniana, de modo a 

sensibilizar e incentivar as 

crianças a serem solidárias.  

Festa de Natal 

(Na Casa do Pai Natal! 

Teatro, Dança e Música) 

Conhecer o significado e a 

origem do Natal, bem como 

seu verdadeiro sentido.  

Estimular o respeito a crenças, 

religiões, símbolos e 

sentimentos individuais de 

cada um. Identificar os 

símbolos do Natal. 

Dia Internacional da das 

Pessoas com Deficiência 

(Dinâmica: Coloca-te no lugar de 

uma pessoa com deficiência). 

O objetivo passa pelas 

crianças experienciarem 

situações práticas, onde vão 

executar tarefas adaptadas, 

como se de uma pessoa com 

deficiência se tratasse, tarefas 

essas pré-definidas pelos 

monitores. Sensibilização para 

o respeito pelas pessoas com 

qualquer tipo de deficiência. 
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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 

Hortas e compostagem na 

escola: 

Remoção de ervas daninhas; 

Plantação de sementeiras, tais 

como, alface, coentros, couves, 

beterraba, etc. 

 

Viabilizar o conhecimento das 

crianças a identificar os seres 

vivos, perceber a diversidade 

de plantas, animais e a 

interdependência entre os 

mesmos. 

Missão Zero desperdício 

alimentar: 

(Acompanhar o desperdício 

diário, analisando os seus 

motivos e trabalhando em 

estratégias que promovam a sua 

eliminação). 

 

Sensibilização contínua e 

diária das crianças para o 

combate ao desperdício 

alimentar; 

Motivar as crianças a 

alimentarem-se bem e a 

reconhecerem alimentos 

saudáveis. 

 

Eu digo não ao plástico: 

(Elaboração de debates e jogos 

lúdicos para promover o 

conhecimento das cores dos 

ecopontos e quais os materiais 

que devem ser colocados em 

cada um). 

Reduzir a utilização do plástico 

em meio escolar; 

Promover uma missão 

ambiental junto das crianças e 

da população em geral; 

Recorrer a alternativas mais 

sustentáveis; 

Promover, motivar e incentivar 

as crianças a fazerem 

reciclagem. 

Pedalar em espaço escolar: 

- Durante este período pretende-

se que as crianças adquiram 

agilidade motora de modo que 

consigam andar sem “rodinhas” 

- Circuito para as crianças que já 

sabem andar sem rodinhas 

Todas as 6ª Feiras – AAAF 

(Jardim de Infância) 

 

- Promover o exercício físico, 

proporcionando o bem-estar 

físico e intelectual; 

Melhorar a condição motora. 

- Promover a mobilidade 

sustentável. 
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Todo o material necessário para 

a atividade deve estar 

devidamente identificado 

(bicicleta, proteções etc.) 
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